
 
 
 
 
 
FIȘA TEHNICĂ 03.01.25-Ro  
PROGRAM VOPSELE PENTRU PEREȚI INTERIORI, VOPSELE SPECIALE ȘI STRATURI DE 
TENCUIALĂ 

 

JUPOL BLOCK 
 
Vopsea de blocare a petelor 

 
1. Descriere. Aplicație. 
 
JUPOL BLOCK este o vopsea cu uscare rapidă pe bază de lianți acrilici în dispersie apoasă. Acest produs este destinat 

renovării prin vopsire a tuturor tipurilor de pereți interiori și suprafețe ale tavanelor, 
 

care, indiferent de motiv, sunt  îmbibate cu substanțe ușor și rapid solubile în apă 
- Suprafețe din încăperi expuse la fumat excesiv și acoperite cu nicotină, gudron și alți produși derivați ai 

fumului de tabac  
- Suprafețe ale coșurilor de fum acoperite cu gudron și cenușă  
- Suprafețe din încăperi cu vetre deschise și suprafețe din încăperi în care au avut loc incendii mai mari 

sau mai mici 
- Suprafețe cu pete apărute prin înmuiere cauzate de garnituri, instalații de încălzire și sisteme și 

echipamente de canalizare avariate, de acoperișuri deteriorate sau înmuiere cauzată în timpul 
procedurii de stingere a unui incendiu   

- Suprafețe cu plăci rigips și plăci aglomerate de calitate inferioară din cauza acidului tanic sau altor 
coloranți din componență sau strat de acoperire  

 
care sunt pătate, murdare, acoperite sau poluate în orice alt mod cu substanțe ușor și rapid solubile în apă și care 

sunt imposibil de scos înainte de vopsire/zugrăvire  
- Pete cauzate de vin, sucuri de fructe, cafea, suc de roșii și alte produse similare  
- Pete cauzate de creioane colorate solubile în apă  

 
cu pete mai mici de ulei sau de orice alt fel de grăsime 

 
În comparație cu vopsele de perete pe bază de apă, JUPOL BLOCK blochează în mod eficient substanțele care sunt 

ușor și rapid solubile în apă și se deosebește prin gradul mare de acoperire și o bună aderență la suprafețele pereților 

fără murdărie în exces (pete mai mici de ulei sau alte similare). Suprafețele vopsite pot fi curățate cu o cârpă moale sau 

un burete înmuiat într-o soluție ușoară  de uz casnic universal.  
 
Datorită caracteristicilor specifice descrise, JUPOL BLOCK  se recomandă în special renovării suprafețelor pereților și 

tavanelor bucătăriilor, restaurantelor, barurilor, locurilor de joacă din creșe și a sălilor de clasă.  
 
2. Ambalaj și nuanțe  
 
Recipiente de plastic de capacitate  2, 5 și 10 litri:  

 Alb  (nuanța 1001) 

 150 nuanțe de pe paletarul JUB –nuanțe al căror cod are ca ultimă cifră 3, 4 și 5 (pe stațiile de colorare 
JUMIX de la punctele de vânzare). ATENȚIE! Capacitatea de blocare a petelor scade odată cu creșterea 
cantității de agenți de colorare! 

Se pot amesteca vopsele de diferite nuanțe la tarife opționale! 
 
3. Date tehnice 
 

Densitate ~1.50 
 

(kg/dm3)  
 

Conținut de substanțe organice volatile (VOS) <5 
 

(g/l) 
Cerința UE VOS  – 

 

 
 

 categoria A/a 
 

 (de la 01-01-2010): <30 
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 Timp de uscare  Uscat la atingere ~1 
 T = +20 ºC, umid. relativă aer = 65 %   
 (ore)  Potrivit pentru ~6 
    tratare suplimentară  
 Caracteristici  Clasificare în baza   EN Rezistența la curățire umedă Rezistent, clasa 1 
 strat uscat  13300   
 de   Acoperire Clasa 2 cu eficiență de 8.0 m2/l 
 vopsea     

    Luciu Semi-mat 
      

   Permeabilitate vapori de apă μ coeficient <8000 
   EN ISO 7783-2 (-)  

    Valoare Sd  (l = 100 m) <0.8 

    (m) 
Clasa  II  (permeabilitate medie a 
vapori de apă 

      
Ingrediente principale: liant acrilat, agenți de umplere alumosilicat și sulfat, dioxid de titan, apă. Stratul își realizează 

caracteristicile fizice și chimice finale după o lună.  
 
4. Pregătirea suprafeței 
 
Suprafața trebuie să fie solidă, uscată, fără praf sau alte particule desprinse. Resturile de ulei sau alte tipuri de 

grăsime se vor îndepărta de pe suprafață cât mai mult posibil.  
 
Straturile vechi de vopsea nu trebuie să fie deteriorate și trebuie să aibă aderență bună la suprafață.  
 
Produsul JUPOL BLOCK  nu se va aplica pe suprafețele vopsite cu vopsele pe bază de calcar care se înmoaie rapid în 

apă și nici pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de ulei, lacuri sau emailuri. Straturile acestea trebuie îndepărtate 

integral. Înainte de vopsire este obligatorie dezinfectarea suprafețelor atinse de mucegai de perete. 
 
5. Pregătirea vopselei 
 
Vopseaua va fi doar amestecată bine  înainte de folosire și nu trebuie diluată.  
 
Egalizarea vopselei necesare pentru aplicarea pe suprafețele de finisare (sau, mai bine: toate suprafețele care sunt 

vopsite în aceeași nuanță) într-un recipient de dimensiune corespunzătoare. În cazul unor suprafețe mari, când este 

practic imposibil a se asigura din punct de vedere tehnic o cantitate suficientă de vopsea chiar și pentru aplicarea unui 

singur strat, se va amesteca mai întâi vopseaua din cel puțin trei recipiente într-un recipient de egalizare. Atunci când se 

folosește o treime din vopseaua pregătită astfel, turnați vopseaua nouă într-un recipient și amestecați bine împreună cu 

restul vopselei aflată deja în recipient, etc. Nu este necesară egalizarea vopselei albe din același lot de producție care nu 

a fost diluat.  
 
Nu se admit nici un fel de „reparații” ale vopselii pe durata aplicării (adăugarea de agenți de colorare, diluare sau similar). 

Cantitățile de vopsea necesare pentru a vopsi suprafețe individuale se calculează sau estimează pe baza suprafeței 

acestor suprafețe și a datelor privind consumul iar în anumite cazuri, consumul este stabilit prin efectuarea de măsurători 

pe o suprafață de testare suficient de mare.  
 
Se poate adăuga 5 - 7.5 % (50 - 75 ml/l) de JUBOCID la vopsea pentru protecție decorativă a pereților și tavanelor  

încăperilor în care este mai mult ca posibilă apariția condensului din cauza umidității relative ridicate a aerului și foarte 

probabilă dezvoltarea intensă a diferitelor tipuri de mucegai de perete la colțuri, în spatele garderobelor sau alte locuri 

(bucătării, băi și alte incinte sanitare, spălătorii, cămări și altele de acest fel). ATENȚIE! Capacitatea de blocare a petelor 

se reduce pe măsură ce crește cantitatea de agent care previne creșterea mucegaiului de perete! 
 
6. Aplicarea vopselei 
 
Se vor aplica două sau trei straturi de vopsea (în funcție de tipul și intensitatea petei) la intervale de minim 6 ore (T = +20 

ºC, umid. rel. a aerului = 65 %) cu ajutorul unui trafalet rolă din material textil sau blană cu fir lung (lungimea firelor este 

de 18-20 mm; se pot folosi: blană naturală sau artificială sau căptușeli textile  din diferite fire sintetice – nailon, dralon, 

perlon, vestan sau poliester) sau bidinea potrivită pentru aplicarea vopselelor de perete pe bază de dispersie.  
ATENȚIE! Se vor aplica întotdeauna două straturi de vopsea de nuanțare și este obligatorie acoperirea 
suprafețelor procesate cu  
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vopsea nuanțată – albă înainte de vopsire (aplicare într-un strat și o aplicare în două straturi în cazul 

suprafețelor foarte murdare). 

 
Se va vopsi o suprafață individuală fără nici un fel de întrerupere de la un capăt la altul al peretelui (vopsiți întreaga 

suprafață a peretelui și nu doar într-un loc, adică unde este pata). Suprafețele inaccesibile vor fi tratate întotdeauna   cu 

un trafalet rolă cu fibră lungă standard (colțuri, rigole, suprafețe înguste și altele de acest gen) mai întâi folosind perii 

adecvate sau bidinele mai mici adaptate la condițiile existente. Se recomandă scoaterea benzilor protectoare la 24 de 

ore de la aplicarea stratului final de vopsea.  
 
Aplicarea vopselei este posibilă numai în condiții corespunzătoare sau în condiții corespunzătoare de microclimat: 

temperatura aerului și a suprafeței peretelui trebuie să se încadreze între +5ºC și +35ºC  iar umiditatea relativă a aerului 

trebuie să fie sub 80 %. 
 

Consum aproximativ sau mediu pentru        220 - 250 ml/m2, în funcție de gradul de absorbție și duritatea suprafeței 

aplicare în două straturi: 
 
 
7. Curățarea uneltelor de lucru. Gestionarea deșeurilor 
 
Curățați instrumentele de lucru cu apă imediat după utilizare. Cu ajutorul unei spatule se va goli cilindrul și se va spăla 

unealta imediat și foarte bine cu apă. Vopseaua nefolosită și nediluată se va păstra în ambalaj bine sigilat pentru 

eventuale reparații sau utilizare ulterioară.  
 
Resturile deșeurilor nu vor fi scurse în sistemele de canalizare, cursuri de apă sau în mediul înconjurător și nici aruncate 

împreună cu deșeurile menajere. Potrivit regulamentelor privind managementul deșeurilor, acestea sunt clasificate ca 

deșeuri cu număr de clasificare 08 01 12 sau 20 01 28 și pot fi predate către agenți autorizați în ambalaj gol sau către 

centre de colectare a deșeurilor de acest tip sau în cadrul unei colectări de deșeuri periculoase organizate de companiile 

municipale. Ambalajul deșeu curățat (15 01 02) este colectat separat și predat în scopul reciclării către agentul autorizat 

sau la un centru de colectare a deșeurilor de acest tip.  
 
8. Siguranța muncii 
 
Este necesară protecție respiratorie cu o mască de protecție precum și protecția oculară cu ochelari de protecție sau o 

mască de siguranță numai când vopseaua este aplicată prin pulverizare. În celelalte situații se vor urma instrucțiunile și 

regulamentele generale privind siguranța muncii în construcții sau lucrări de vopsire-zugrăveală. Nu este necesară 

folosirea de mijloace de protecție personală și nici aplicarea unor măsuri speciale de siguranță a muncii în cazul aplicării 

cu vopselei cu un trafalet sau bidinea. 

 

În cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu apă.  
 
9. Întreținerea și renovarea suprafețelor vopsite 
 
Suprafețele vopsite nu necesită nici un fel de întreținere specială. Praful și alte tipuri de murdărie nelipită se vor mătura 

sau aspira. Praful lipit și petele se vor îndepărta prin frecare cu ajutorul unei cârpe umede sau a unui burete înmuiat într-

o soluție universală de uz casnic. Apoi suprafața se va spăla cu apă curată.  
 
Cu toate acestea,  atunci când praful sau petele nu pot fi scoase cu metodele de mai sus, se recomandă vopsirea pentru 

renovare. Aceasta trebuie să cuprindă aplicarea a două straturi de vopsea nouă  dintr-una din vopselele lavabile din 

familia de produse JUPOL. În cazul vopselei pentru renovarea suprafețelor care nu sunt foarte murdare, este suficient de 

obicei un singur strat. În cazul vopselei pentru renovare nu este de regulă necesară aplicarea unei amorse.  
 
10. Condiții de transport și depozitare. Valabilitate. 
 
Produsul se va păstra și transporta la o temperatură de +5 ºC -  +25 ºC. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va păstra 

departe de lumina directă a soarelui. PRODUSUL NU TREBUIE SĂ ÎNGHEȚE! 
Valabilitatea produsului, în cazul păstrării în ambalajul original sigilat și nedeteriorat: minim 12 luni.  
11. Controlul calității 
 
Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite prin specificațiile interne de producție, precum și de standardele 

slovene, europene și de alt tip.  JUB asigură realizarea nivelului de calitate stabilit sau declarat prin sistemul ISO 9001 

pentru sistemul de management și control al calității, implementat la societatea JUB de ani de zile, și care cuprinde 

verificări zilnice de calitate în cadrul laboratoarelor noastre, ocazional la Institutul pentru Construcții ZAG din Ljubljana, la 

Institutul Fraunhofer IPA din Stuttgart  și la alte instituții specializate independente din Slovenia și străinătate. În timpul 

procesului de fabricație, societatea JUB  respectă cu strictețe standardele slovene și europene  privind protecția mediului  

și asigurarea securității și sănătății în muncă, fapt de altfel confirmat prin certificatele ISO 14001 și OHSAS 
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18001. 
 
12. Alte informații 
 
Instrucțiunile tehnice cuprinse în această broșură sunt furnizate în baza experienței profesionale a societății JUB și sunt 

prezentate ca îndrumare în vederea atingerii unor rezultate optime. JUB nu își asumă nici un fel de răspundere pentru 

daunele cauzate prin alegerea incorectă a produsului, utilizarea greșită sau manopera neprofesională.  
 
Vopseaua poate diferi de cea prezentată pe paletarul de culori sau de mostra autorizată iar diferența totală de vopsea 

ΔE2000 – este definită în conformitate cu ISO 7724/1-3 și modelul matematic CIE DE2000 – se ridică la maximum 1,5 
pentru nuanțele din paletarul JUB. Pentru verificarea nuanței de culoare, se aplică un strat de vopsea pe o suprafață de 

testare care se compară cu nuanța standard respectivă depozitată la TRC JUB d.o.o.  Nuanța unei vopsele realizată în 

baza altor dispozitive de eșantionare și paletare de culori  reprezintă cea mai bună aproximare pentru  bazele de produs 

și agenții de nuanțare ai JUB. Prin urmare, în astfel de cazuri, diferența totală de culoare față de nuanța dorită poate fi 
chiar mai mare decât valoarea garantată mai sus. Diferența de nuanță care este rezultatul unor condiții 

necorespunzătoare de lucru sau al preparări tehnice a produsului diferită de cea din prezenta fișă tehnică, precum și 

nerespectarea regulilor de egalizare a produsului, al aplicării produsului pe suprafețe nepregătite corespunzător sau cu 
nivel insuficient de absorbție, mai mult sau mai puțin o suprafață rugoasă, sau pe o suprafață udă sau neuscată suficient, 

nu poate constitui baza unei reclamații.  
 
Prezenta fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile precedente. Societatea JUB își rezervă dreptul de a 

schimba și completa datele pe viitor.  
 
Descriere și data emiterii: TRC-010/13-lev, 1 februarie  2013 
 
 
 

 
JUB kemična industrija d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani,  
Slovenia P: (01) 588 41 00 h.c.  
(01) 588 42 17 Vânzări 
(01) 588 42 18 ori 080 15 56 
Suport tehnic 
Tel: (01) 588 42 50 Vânzări  
E: jub.info@jub.si 

www.jub.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produs fabricat de deținătorul certificatelor  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

și  OHSAS 18001:2007. 
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